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KİMLER KATILMALI

Üst ve orta kademe yöneticiler 

Eğitim Süresi : 2 gün

EĞİTİMİN AMACI

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği 

konusunda insan yönetimi ve 

liderlik becerilerine yönelik 

olarak; insan-iş-örgüt-yönetici 

ve liderlik ilişkileri gözden 

geçirilerek, davranış analizi 

bakış açısıyla davranış odaklı 

liderlik ve değişime liderlik 

etme konularında bilgi ve beceri 

kazanacaklardır. 

ÖĞRENİM HEDEFİ

Bu eğitim ile katılımcılar aşağıdaki konuları 
öğreneceklerdir;

• Örgütsel sistem içinde “ yeterlilik inancı “ nın 
yeri

• İnsanın genel yeterlilikleri ve genel 
yeterliliklere inancı

• Yeterlilik İnancı Odaklı Liderlik

• Liderlerin diğer bireylerdeki yeterlilik inancını 
kuvvetlendirmesi

• Çalışan davranışlarının tanımlanması

• İnsan davranışlarının dinamikleri: Tetikleyiciler, 
pekiştiriciler, caydırıcılar

• Kurumsal süreçlerde etkinliği belirleyen veya 
bozan davranışlar

• Davranışların değiştirilmesi: Tetikleyiciler ve 
caydırıcılarda manipülasyon

• Davranış değiştirme sürecine çalışanların dahil 
edilmesi

• Davranış Odaklı Liderlik

• Değişim: Duygu, davranış ve düşüncelerin 
kontrolü

• Değişim ve motivasyon ilişkisi

• Değişim, görmezden gelme, göz yumma, 
erteleme, öteleme davranışları ve çeviklik

gibi konularında bilgi ve becerilerini 
geliştireceklerdir.



EĞİTİMCİNİN ÖZGEÇMİŞİ

Eğitmen: Doç.Dr. İdil Işık

Doç.Dr. İdil Işık, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Örgütsel Psikoloji Yüksek 

Lisans Programı’nda öğretim üyesi ve direktör olarak görev yapmaktadır. 

Akademik uzmanlık alanı Endüstri/Örgüt Psikolojisi alanı, endüstri ve trafik 

ortamında çalışan güvenliği ve sağlığı, nicel, nitel ve karma araştırma 

teknikleridir. Bu uzmanlık ve ilgi odağını, örgütsel süreçlerde işlerin akışını etkileyebilen, birey, grup 

ya da örgüt ölçeğinde izler bırakabilecek, doğal, teknik ya da psiko-sosyal risklere yöneltmektedir. 

Kariyerinin son beş yılındaki faaliyetlerinde, çalışan güvenliği ve sağlığı alanındaki odağını, insan 

kaynakları yönetiminde risklerin yönetilmesi, örgütlerde verimlilik karşıtı davranışlar, LGBTI, azınlıklar 

ve engellilere yönelik ayrımcılık gibi çeşitliliği örseleyen davranışlar ve işyerinde zorbalık konuları ile 

de çeşitlendirerek “örgütlerde travma” kavramı altında toplamaktadır. Travma deneyiminin ardından 

toparlanmanın sağlanması ve örgüt genelinde bu deneyimlerin kazanıma dönüştürülmesinin yapı 

taşlarını incelemektedir. Psikoloji lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve 

doktora derecesini Marmara Üniversitesi Örgütsel Davranış programında tamamlamıştır. Akademik 

ve profesyonel hedef kitlelere yönelik olarak 20 yılı aşkın süredir danışmanlık, eğitim ve sosyal 

sorumluluk projelerinde danışman, eğitmen ve içerik geliştirici olarak çalışmıştır. Endüstri ve örgüt 

psikoloğu olarak, çalışan güvenliği ve sağlığına psikoloji bilimini uyarlama çabası içine giren 

Türkiye’deki öncü isimlerdendir. El değmemiş konulara olan ilgisi ve öğrencilerini psikolojinin yeni 

alanlarına hazırlama arzusu nedeniyle, kendini “girişimci akademisyen” olarak tanımlar. Sistem 

teorisi ve davranış odaklı yaklaşımı, nitel ve nicel veriye dayalı karar vermeyi önemser. Halen Türk 

Psikologlar Derneği, 2016-2018 dönemi Genel Merkez, Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 



Eğitimlerimizde mekan olarak Validebağ Adile Sultan Kasrı 
Öğretmenevi’ni kullanacağız.

HEPİMİZ “HABABAM” OLACAĞIZ 

Geniş, ferah ve yüksek kapasiteli bir yer olmasının yanı 
sıra hepimizin gönlünde yer etmiş, adını duyduğumuzda 
yüzümüzde kocaman bir gülümseme oluşturan HABABAM 
SINIFI’na ev sahipliği yapmış olması, bu mekanı tercih 
etmemizde etkili olmuştur. Sizleri hababamın mekanında 
hababamlı olmaya davet ediyoruz. 

Mekanın kafeteryası, yemek salonu, yatılı konaklama 
üniteleri, otoparkı ve çay bahçesi hizmetlerinden de aynı 
anda faydalanabileceğiz. 

Üsküdar´a 4 km uzaklıkta, süre olarak Kadıköy´e, Üsküdar´a, 
Acıbadem ve Altunizade metrobüs duraklarına 10 dakika 
mesafede bulunmaktadır.

EĞİTİM YERİ

Caferağa Mah. Neşet Ömer Sok. Esen Apt. No:19/9 
81300 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon: 0216 349 95 91 Faks: 0216 330 91 92
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